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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Ππακηικό ηηρ 4/23-02-2018 έκηακηηρ ζςνεδπίαζηρ  

ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Λέζβος 
 

Θέμα : Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ Γήμος Λέζβος έηοςρ 2018. 
 

 ηε Μπηηιήλε θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ επί ηεο νδνχ 
Δι. Βεληδέινπ 13-17 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ ηελ Παξαζθεπή 23 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηηο 13.00 κ.κ. κεηά απφ ηελ ππ’ αξ. 
4/2018 κε αξ. πξση. 8015/22.02.2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη 
Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 & 
63 ηνπ Ν.3852/2010. 
 Ο Πξφεδξνο αθνχ δηαπίζησζε ηε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 
δεθαηεζζάξσλ (14) κειψλ, επξέζεζαλ παξφληα άπαληα, ήηνη: 
 
Παξφληεο 
1.Γαιελφο ππξίδσλ, Πξφεδξνο 
2.Αλησλέιιε Αλαζηαζία 
3.Σζνππήο Παλαγηψηεο 
4.Ισζεθέιιε Αζελά 
5.Καξαζάββαο Νηθφιανο 
6.Καηζαξφο Κσλζηαληίλνο 
7.Καηδαλφο Γεψξγηνο 
8.Ρνχζζεο Μηραήι 
9.Ακπνπιφο Ισάλλεο 
10.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 
11.Σακβαθέιιεο Μηραήι 
12.Ψσκάο Νηθφιανο 
13.Βέξξνο Σαμηάξρεο 
14.Αξκελάθαο Δκκαλνπήι 
 

Απφληεο 
Οπδείο 
 

 

 

 επίσης παρέστη ο Γ.Γ. τοσ Δήμοσ, Γρηγόρης Αληγιάννης. 
 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε δεκνηηθφο 
ππάιιεινο. 

Δηζεγνχκελνο ην έλα θαη κνλαδηθφ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηδήκαξρνο 
Αλάπηπμεο-Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, θ. Κσλζηαληίλνο 
Καηζαξφο, ζέηεη ππφςε ηνπ ψκαηνο ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. α) 7868/22-02-2018, β) 
7865/22-02-2018, γ) 7863/22-02-2018 θαη δ) 7999/22-02-2018, εηζεγήζεηο ηνπ, 
αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ 
έηνπο 2018, νη νπνίεο δηαιακβάλνπλ ηα θάησζη, κε ηε ζεηξά αλαθνξάο ηνπο: 
 
Ζ 1

η
 : 

 
«ΘΔΜΑ : 

ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ’ ΑΤΣΟ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΣΖΝ ΣΚ ΚΑΛΟΥΩΡΗΟΤ ΠΟΤ ΚΑΣΔΡΡΔΤΔ 

ΜΔΣΑ ΣΗ ΗΥΤΡΔ ΒΡΟΥΟΠΣΩΔΗ ΣΖ 13Ζς ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2018» 

 
ΥΔΣ.:  

1. Ζ με απ. ππωη. 96/19.01.2018 απόθαζη ηηρ Πεπιθεπειάπση Βοπείος Αιγαίος  
2.  Ζ Τπ΄απιθμ. 21/2018 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών 
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    Κε ην κε αξ. 1 ζρεηηθό, απνθαζίζηεθε ε θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο ΡΘ Πθαινρσξίνπ  Γήκνπ Ιέζβνπ, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηηο 
θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (ηζρπξέο 
βξνρνπηώζεηο) ηελ 13ε Ηαλνπαξίνπ 2018. 

   Πην κε αξ. 2 ζρεηηθό, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηεύζπλζε ησλ Ρερληθώλ 
πεξεζηώλ, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

Αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή ελόο ηερληθνύ ( ζσιελσηό ) , ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 
αγξνηηθό δξόκν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πθαινρσξίνπ , ν νπνίνο νδεγεί ζε 
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο. Ρν ζπγθεθξηκέλν ηερληθό έρεη θαηαζηξαθεί θαζώο 
θαη ηκήκα ηνπ δξόκνπ , κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί αδύλαηε ε δηέιεπζε νρεκάησλ από 
ην ζεκείν απηό. 

 Ξξνηείλεηαη σο ηξόπνο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ γ ηνπ Λ.4412/2016, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλε ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο(ζενκελία). 
 
Ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ  

Δηζεγνύκαζηε 
όπσο κε απόθαζή ζαο εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ Ρερληθνύ 

Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ ηνπ 2018 κε ηελ έληαμε ζ’ απηό ηνπ έξγνπ: 

«ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΡΖΛ Ρ.Θ. ΠΘΑΙΝΣΩΟΗΝ ΞΝ ΘΑΡΔΟΟΔΠΔ ΚΔΡΑ 

ΡΗΠ ΗΠΣΟΔΠ ΒΟΝΣΝΞΡΩΠΔΗΠ ΡΖΠ 13Ζο ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2018 », ζπλνιηθήο πίζησζεο 

κε ΦΞΑ 24.000,00 επξώ». 

 

 

η 2η :  
«ΘΔΜΑ : 

 ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΔ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΩΖ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ 

ΠΟΤ ΟΓΖΓΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΣΖ ΚΛΔΗΟΤ ΣΟΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΟΗΚΗΜΟ <ΣΟΝΗΑ>» 

 

1) Την ηπέσοςζα σπονική πεπίοδο, με βάζη ζσεηικό αίηημα ηος ενηεηαλμένος Δημοηικού 

Σςμβούλος ηηρ Δ.Ε. Μανηαμάδος και καηόπιν πποθοπικήρ ενηολήρ ηηρ Δημοηικήρ Απσήρ, η 

Διεύθςνζη Τεσνικών Υπηπεζιών διενέπγηζε επί ηόπος αςηοτία και πποέβη ζηην εκηίμηζη 

ηηρ ζςνολικήρ δαπάνηρ ηος ανυηέπυ έπγος, πος αθοπά ζηην ηζιμενηόζηπυζη ηος ηελεςηαίος 

ημήμαηορ ηος ανυηέπυ δπόμος πος καηαλήγει ζηην παπαλία .   

2) Σύμθυνα με ηην ανυηέπυ εκηίμηζη ηηρ Δ/νζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών ηο κόζηορ ηος έπγος  

πποβλέπεηαι να ανέλθει ζηο ποζόν ηυν 150.000,00 εςπώ με Φ.Π.Α.  

3) Η ςλοποίηζη ηος έπγος κπίνεηαι άκπυρ απαπαίηηηη ενότει ηος επεπσόμενος καλοκαιπιού και 

ηηρ θεηινήρ ηοςπιζηικήρ πεπιόδος, καθόζον με αςηό θα εξαζθαλιζηεί καλλύηεπη και 

αζθαλέζηεπη ππόζβαζη ζηην παπαλία ηος οικιζμού <Τζόνια>. 

4) Σηο ηεσνικό ππόγπαμμα ηος 2018 ςπάπσει εγγεγπαμμένο ηο ανυηέπυ έπγο με ηο ποζό ηυν 

90.000,00€ 

 

 Λαμβάνονηαρ ςπ’ ότη ηα ανυηέπυ  

ειζηγούμαζηε 

όπυρ με απόθαζή ζαρ ειζηγηθείηε ζηο Δημοηικό Σςμβούλιο ηην ηποποποίηζη  ηος Τεσνικού 

Ππογπάμμαηορ ηος Δήμος Λέζβος ηος 2018 με ηην αύξηζη ηος πποϋπολογιζμού ηος έπγος: 

«ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΩΖ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΠΟΤ ΟΓΖΓΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΗΚΗΜΟ ΣΖ ΚΛΔΗΟΤ ΣΟΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΟΗΚΗΜΟ <ΣΟΝΗΑ> »,  με το ποσό των 

60.000,00€ έτσι ώστε να υτάσει το σσνολικό προϋπολογισμό τοσ έργοσ ήτοι  150.000,00 € με 

Φ.Π.Α.  

 

Η ςλοποίηζη ηος έπγος κπίνεηαι άκπυρ απαπαίηηηη ενότει ηος επεπσόμενος καλοκαιπιού και ηηρ 

θεηινήρ ηοςπιζηικήρ πεπιόδος, καθόζον με αςηό θα εξαζθαλιζηεί καλλίηεπη και 

αζθαλέζηεπη ππόζβαζη ζηην παπαλία ηος οικιζμού <Τζόνια>». 

 
η 3η :  

«ΘΔΜΑ : 

ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ’ ΑΤΣΟ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΖ ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ 
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ΣΖ 12Ζς ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 ΚΑΗ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΒΑΗΛΗΚΩΝ» 

 
ΥΔΣ.:  

3. Ζ με απ. ππωη. 8460/04.12.2017 απόθαζη ηος Γενικού Γπαμμαηέα Πολιηικήρ 
Πποζηαζίαρ 

4. Σο ςπ΄απιθμ. 7685/21-02-2018 ςπηπεζιακό ζημείωμα ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών 
Τπηπεζιών 

 
 

    Κε ην κε αξ. 1 ζρεηηθό, απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο όισλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Ιέζβνπ, κέρξη 12/03/2018. 
   Πην κε αξ. 2 ζρεηηθό, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηεύζπλζε ησλ Ρερληθώλ 

πεξεζηώλ, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 
Κεηά ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δόλεζε ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017, ππάξρνπλ εθηεηακέλεο 

δεκηέο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ρ.Θ. Βαζηιηθώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ξνιηρλίηνπ. 
Κεηαμύ όισλ ησλ άιισλ έρεη ππνζηεί εθηεηακέλεο δεκηέο ην αξδεπηηθό δίθηπν 

Βαζηιηθώλ. Ππγθεθξηκέλα, κεηά από απηνςία καο, δηαπηζηώζεθε όηη νη ηζηκεληαύιαθεο 
ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ έρνπλ ππνζηεί εθηεηακέλεο βιάβεο, ππάξρνπλ θαηαπηώζεηο 
πξαλώλ εληόο θαη πέξημ ηνπ δηθηύνπ κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη άζθνπα κεγάιεο 
πνζόηεηαο ύδαηνο θαη επηπιένλ λα πξνθαινύληαη δεκηέο ζε όκνξεο ηδηνθηεζίεο ηόζν ζην 

θπηηθό θεθάιαην όζν θαη ζηηο πξνζβάζεηο ησλ ηδηνθηεζηώλ. 
Δπεηδή: 

1) Ρν πθηζηάκελν αξδεπηηθό δίθηπν δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, αλ δελ 

απνθαηαζηαζνύλ νη βιάβεο ζε απηό, 
2) Πεκεηώλνληαη ήδε δεκηέο ζε όκνξεο κε ην έξγν ηδηνθηεζίεο, νη νπνίεο ζα 

επηδεηλσζνύλ ζε πεξίπησζε κε επέκβαζεο ζην δίθηπν, 
3) Θακία από ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηηο κέρξη 

ζήκεξα αλαηεζεηκέλεο ζπκβάζεηο γηα απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ πνπ 
πξνθιήζεθαλ από ην ζεηζκό, 

4) Έρεη ήδε ζπληαρζεί από ηελ πεξεζία ε 22/2018 κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ 

ζέκαηνο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 70.200,00€ (κε ΦΞΑ), 
5) Ξξνηείλεηαη σο ηξόπνο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ γ ηνπ 
Λ.4412/2016, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλε ζε απξόβιεπηεο 
θαηαζηάζεηο. 

 

 
Ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ  

Δηζεγνύκαζηε 
όπσο κε απόθαζή ζαο εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ 

Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ ηνπ 2018 κε ηελ έληαμε ζ’ απηό ηνπ έξγνπ: 
«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΩΛ ΞΝ ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΖ ΠΔΗΠΚΗΘΖ ΓΝΛΖΠΖ ΡΖΠ 12Ζο 
ΗΝΛΗΝ 2017 ΘΑΗ ΑΟΠΖ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ ΠΡΝ ΑΟΓΔΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΩΛ  », 

ζπλνιηθήο πίζησζεο κε ΦΞΑ 70.200,00 επξώ». 
 
 

η 4η :  

«ΘΔΜΑ : 

ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ’ ΑΤΣΟ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΩΝ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΣΖ 

ΓΔ ΔΡΔΟΤ ΑΝΣΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΛΟΓΩ ΣΟΤ ΚΑΣ 

ΔΠΔΗΓΟΝΣΟ» 

 
ΥΔΣ.:  

1. Ζ με απ. ππωη. 49/12.01.2018 απόθαζη ηηρ Πεπιθεπειάπση Βοπείος Αιγαίος  
2.  Ζ Σεσνική πεπιγπαθή ηηρ  Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών 

 

    Κε ην κε αξ. 1 ζρεηηθό, απνθαζίζηεθε ε θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο ΓΘ Δξεζζνύ – Αληίζζεο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηηο 
θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (ηζρπξέο 
βξνρνπηώζεηο) ηελ 11ε Ηαλνπαξίνπ 2018. 

   Πην κε αξ. 2 ζρεηηθό, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηεύζπλζε ησλ Ρερληθώλ 
πεξεζηώλ, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

Ζ ππεξεζία κεηά από απηνςία δηαπίζησζε ηελ θαηάξξεπζεηνηρίσλ αληηζηήξημεο 
δεκνηηθώλ νδώλ ζηελ ΓΘ Δξεζνύ , ζηε ΡΘ Κεζνηόπνπ θαη ζηε ΓΘ Αληίζζεο κε 
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απνηέιεζκα λα ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ δεκνηώλ. Πηα 
παξαπάλσ ζεκεία πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνύλ ηνηρία αληηζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα κε 
ζξελήζνπκε ζύκαηα.   

 Ξξνηείλεηαη σο ηξόπνο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ γ ηνπ Λ.4412/2016, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλε ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο(ζενκελία). 
 

Ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ  
Δηζεγνύκαζηε 

όπσο κε απόθαζή ζαο εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ 
Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ ηνπ 2018 κε ηελ έληαμε ζ’ απηό ηνπ έξγνπ: 
«ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΗΩΛ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΞΝ ΝΞΙΗΠΚΔΛΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ ΠΡΖ ΓΔ ΔΟΔΠΝ 
ΑΛΡΗΠΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΟΠΖ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ ΙΝΓΩΩ ΡΝ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΝΠ », ζπλνιηθήο 
πίζησζεο κε ΦΞΑ 290.000,00 επξώ». 

 
Δλ ζπλερεία ν Πξφεδξνο πξφηεηλε ηελ έγθξηζε ησλ σο άλσ θαη ηε ιήςε 

απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο, θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, ελ 
γέλεη, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηά ηελ νπνία, 
 
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε: 
 

1) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62, 63, 65, 266 ηνπ Νφκνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 
87/07.06.2010 ηεχρνο Α’):Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

2)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεχρνο 
Α') «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» 

3) Σν Σερληθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2018, ην νπνίν ςεθίζηεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. 825/2017 απφθαζε ηνπ Γ.. Λέζβνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη 

4) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7868/22-02-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ  
 Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνχ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ  

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018, κε ηελ έληαμε ζε απηφ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΣΖΝ ΣΚ ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ ΠΟΤ 
ΚΑΣΔΡΡΔΤΔ ΜΔΣΑ ΣΗ ΗΥΤΡΔ ΒΡΟΥΟΠΣΧΔΗ ΣΖ 13Ζρ 
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2018», κε ζρεηηθά α) ηελ κε αξ. πξση. 96/19.01.2018 απφθαζε 
ηεο Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη β) ηελ ππ΄αξηζκ. 21/2018 κειέηε ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

5) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7865/22-02-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ  
 Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνχ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ  

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018, κε ηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έξγνπ  κε ηίηιν : «ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΣΟΤ 
ΓΡΟΜΟΤ ΠΟΤ ΟΓΖΓΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΣΖ ΚΛΔΗΟΤ ΣΟΝ 
ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΟΗΚΗΜΟ <ΣΟΝΗΑ> » 

6) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7863/22-02-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ  
 Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνχ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ  

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018, κε ηελ έληαμε ζε απηφ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΖ 
ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ ΣΖ 12Ζρ ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 ΚΑΗ ΑΡΖ 
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΒΑΗΛΗΚΧΝ», κε 
ζρεηηθά α) ηελ κε αξ. πξση. 8460/04.12.2017 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη β) ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 7685/21-02-
2018 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

7) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7999/22-02-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ  
      Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνχ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ  

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018, κε ηελ έληαμε ζε απηφ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΧΝ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΣΖ ΓΔ ΔΡΔΟΤ ΑΝΣΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ ΣΖ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
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ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΟ», κε ζρεηηθά α) ηελ 
κε αξ. πξση. 49/12.01.2018 απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ 
Αηγαίνπ θαη β) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο ηην ηποποποίηζη ηος Σεσνικού 
Ππογπάμμαηορ Γήμος Λέζβος έηοςρ 2018 με : 
 
1) Σην ένηαξη ζε αςηό ηος έπγος με ηίηλο : «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΣΖΝ 
ΣΚ ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ ΠΟΤ ΚΑΣΔΡΡΔΤΔ ΜΔΣΑ ΣΗ ΗΥΤΡΔ ΒΡΟΥΟΠΣΧΔΗ 
ΣΖ 13Ζρ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2018», ζςνολικήρ πίζηωζηρ με ΦΠΑ 24.000,00 εςπώ. 
 
2) Σην αύξηζη ηος πποϋπολογιζμού ηος έπγος με ηίηλο : «ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ 
ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΠΟΤ ΟΓΖΓΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΣΖ 
ΚΛΔΗΟΤ ΣΟΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΟΗΚΗΜΟ <ΣΟΝΗΑ> », με ηο ποζό ηων 60.000,00€ 
έηζι ώζηε να θηάζει ηον ζςνολικό πποϋπολογιζμό ηος έπγος ήηοι 150.000,00 € 
με Φ.Π.Α. 
 
3) Σην ένηαξη ζε αςηό ηος έπγος με ηίηλο : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΖ ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ ΣΖ 12Ζρ ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 ΚΑΗ 
ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΒΑΗΛΗΚΧΝ», ζςνολικήρ 
πίζηωζηρ με ΦΠΑ 70.200,00 εςπώ. 

Λόγω τοσ ότι: 
1) Ρν πθηζηάκελν αξδεπηηθό δίθηπν δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, αλ δελ 

απνθαηαζηαζνύλ νη βιάβεο ζε απηό, 

2) Πεκεηώλνληαη ήδε δεκηέο ζε όκνξεο κε ην έξγν ηδηνθηεζίεο, νη νπνίεο ζα 
επηδεηλσζνύλ ζε πεξίπησζε κε επέκβαζεο ζην δίθηπν, 

3) Θακία από ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηηο κέρξη 
ζήκεξα αλαηεζεηκέλεο ζπκβάζεηο γηα απνθαηαζηάζεηο δεκηώλ πνπ 
πξνθιήζεθαλ από ην ζεηζκό, 

4) Έρεη ήδε ζπληαρζεί από ηελ πεξεζία ε 22/2018 κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 70.200,00€ (κε ΦΞΑ), 

5) Ξξνηείλεηαη σο ηξόπνο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ γ ηνπ 
Λ.4412/2016, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλε ζε απξόβιεπηεο 
θαηαζηάζεηο. 

 

4) Σην ένηαξη ζε αςηό ηος έπγος με ηίηλο : «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΧΝ 
ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΣΖ ΓΔ ΔΡΔΟΤ ΑΝΣΗΖ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΚΑΣ ΔΠΔΗΓΟΝΣΟ»,  

 
Σν πξαθηηθφ απηφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινχζσο: 

 
Ο Πξφεδξνο  

ππξίδσλ Γαιελφο 
Γήκαξρνο Λέζβνπ 

                       Σα Μέιε 
                    (Τπνγξαθέο) 
 

 

 

 


